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Abstract 
 

In this thesis I have explored the origins of the Russo-Japanese war of 1904-1905, how it 

proceeded and its results as it appears in available scholarly works in the English 

language. 

Not perhaps unexpectedly it seems the conflict can trace its roots to at least two 

sources, the adoption of Western technology and ideals in Japan after its re-opening to the 

rest of the world in the middle of the 19th century and the constant expansion of Russian 

territories in the East. 

The introduction of Western military technology and expansionist ideology meant that 

Japan started to have designs on territories outside its geographic boundaries, which were 

already under Russian influence or occupation. 

Discussions between the two countries to provide an amicable solution eventually 

proved fruitless which led to a war. 

Japanese forces eventually triumphed militarily over the Russian after a fighting for 

over 15 months, though it would take four more months until a peace agreement was 

signed. The battles seemed to prove that the recently modernized Japanese armed forces 

were superior in most regards compared to the Russian. 

Results of the war destabilized the balance of power between the imperial powers of 

Europe and America which is likely to have contributed to the start of the First World War. 

However the lessons of the military conflict were largely applied haphazardly or were 

ignored at the start of that war. The Japanese victory also kindled hope of freedom for 

colonized natives in Asia and elsewhere. 

 

 

 

 

 



要約

この論文では、日露戦争の勃発とその経緯と結果について考察した 。

戦争の勃発の原因は二つある。十九世紀の中ごろに日本は西洋の技術

と帝国主義を採用し、ロシアは東亜を植民地化した。西洋の軍事技術と

帝国主義の影響によって日本はロシアの東亜の勢力範囲へ侵出しようと

した。

日本とロシアの交渉は失敗した。

十五か月間以上の戦いの後、日本は勝利した。この戦争で 日本軍はロ

シア軍よりも強力だということが実証された。

この戦争の結果、欧米の勢力均衡は崩れた 。このことは第一次世界大

戦がはじまった理由の一つとなった。

日露戦争の外国の軍事監視要員の軍事学は第一次世界大戦開始の時は

失敗だった。しかし世界の植民地原住民の自由への希望は日本の戦勝の

影響によって強くなった。
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Inngangur 

Vart er hægt að segja átök Rússa og Japana í austur Asíu í árdaga 20. aldar séu mönnum 

fersk í minni nú við upphaf hinnar 21. aldar. Tæplega eru þau þó alveg með öllu gleymd, 

enda voru þau býsna áhrifamikil á sínum tíma. 

Stríðið, sem fram fór á sléttum Mansjúríu, skógivöxnu fjallendi Kóreu og á höfunum 

umhverfis, hefur stundum verið kallað fyrsta nútímastríðið. Það var fyrsta stríðið þar sem 

beitt var öllum þeim vopnum sem fyrri heimsstyrjöldin varð fræg fyrir, fyrir utan 

flugvélar og kafbáta. 

Í þessari ritgerð verður kannaður aðdragandi styrjaldarinnar, hvernig svo fór að 

Japanir lýstu stríði á hendur Rússum og hvers vegna.  Jafnframt verður skoðuð atburðarás 

styrjaldarinnar og reynt að skýra hvernig þjóð í Asíu, sem nýbúin var að tileinka sér 

vestræna hernaðartækni og hugmyndafræði, gat yfirbugað hersveitir evrópskar stórþjóðar 

sem átti langa og glæsta sögu hernaðarsigra. 

Einnig verða rannsökuð áhrif þessa stríðs, en þeirra varð vart víða um heimsbyggðina, 

og þá sérstaklega viðbrögð stórveldanna í Evrópu og Bandaríkjanna og afleiðingar 

breyttra aðstæðna. Ekki verða síður könnuð áhrif hernaðarins, afleiðingar hans fyrir 

stríðsaðilana tvo og hvernig samskiptum þeirra varð háttað eftir stríðið. 

Áhrif átakanna á kynþáttastefnur og frelsishugsjónir þeirra þjóða sem voru undir 

stjórn nýlenduherra verða skoðuð og að lokum verður farið yfir áhrif stríðsins á 

hernaðartækni og hvernig menn spiluðu úr þeirri vitneskju sem stríð Rússa og Japana lét 

þeim í té. 

1 Aðdragandi styrjaldar 

Allt frá því á 17. öld hafði Japan verið, að mestu, lokað umheiminum, en atburðir á fyrri 

helming 19. aldar áttu eftir að breyta því.  

Koma flotadeildar Mathews C. Perry, undiraðmíráls bandaríska sjóhersins, til 

Tókýóflóa árið 1853 var neistinn sem olli mikilli byltingu í stjórnarháttum Japana og 

neyddi Bafuku-stjórn Japans til þess að opna landið á ný.1 

Markmið Bandaríkjanna var fyrst og fremst að koma á verslun við Japan, rétt eins og 

vestrænum ríkjum hafði tekist við þau önnur asísku ríki, sem ekki höfðu orðið nýlendur 
                                                 
1   Schirokauer, A Brief History of Japanese Civilization. b. 180 
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þeirra, en niðurstaðan í Japan varð önnur. 

Athyglisvert er að rússneskur sjóliðsforingi, Vasilí Golovnin, sem tekinn hafði verið 

til fanga af Japönum árið 1811 við Kúríleyjar, hafði varað við því að ef Japan opnaði sig 

fyrir umheiminum gæti það mjög auðveldlega komið á fót öflugum her og flota og lokun 

landsins væri í raun blessun fyrir umheiminn.2 

Breyttar aðstæður í næsta umhverfi fóru ekki framhjá yfirstétt Japana.  Til að mynda 

höfðu Rússar  varið síðustu öldum til þess að þenjast út í austurátt, en ógöngur þær sem 

Rússar höfðu lent í við það að auka yfirráðasvæði sín í Evrópu og vestasta hluta Asíu, 

sem og það valdatóm sem hafði orðið til við fall veldis Mongóla, hvatti Rússa til að auka 

við lönd sín í austri. Meðal þeirra voru fyrrum kínversk yfirráðasvæði á ytri mörkum 

Mansjúríu og allt austur til Sakhalín- og Kúríleyja, sem Japanir höfði löngum talið til 

eigin yfirráðasvæðis.  Lengst gengu Rússar gegn Japönum árið 1861, er rússneskir 

landgönguliðar tóku eyjuna Tsushima miðja vegu milli Japans og Kóreu. Þeir yfirgáfu þó 

eyjuna eftir alþjóðleg mótmæli.3  Bafuku-stjórn Japana þótti veik og sífelld eftirgjöf 

hennar við erlend öfl veikti hana enn. Svo fór að hún var sett af og ný stjórn tók við árið 

1868.4 En hún hóf að nútímavæða Japan af fullu afli undir einkunnarorðunum „rík þjóð, 

sterkur her“.5 

Á árunum 1894-95 tókust Japanir og Kínverjar á í hernaði í Kóreu, Mansjúríu og Norð-

austurhluta Kína. En til átakanna kom vegna óróleika í Kóreu, sem aftur má beinlínis rekja til 

þeirra áhrifa sem valdabarátta landanna tveggja um Kóreu olli. Kórea hafði verið kínverskt 

lénsríki allt frá því um 1400. Líta má á átökin sem nokkurs konar sveinsstykki japanskra 

stjórnvalda, í viðleitni sinni við að efla Japan. Árið 1876 höfðu þeir sent fallbyssubáta til 

Kóreu í þeim tilgangi að fá landið til þess að opna landamæri sín fyrir útlendum viðskiptum, 

líkt og Bandaríkin höfðu gert við Japan. Gengu Japanir jafnvel svo langt að styðja 

óopinberlega valdaránstilraun í Kóreu. Viðbrögð Kínverja létu ekki á sér standa og gerðu þeir 

sitt ýtrasta til þess að tryggja áframhaldandi yfirráð sín yfir Kóreu.6   

Stríðið fór illa fyrir Kína, en herþjálfun og herstjórnarlist Japana var lengra á leið 

komin í nútímavæðingu.  Fór svo að Japanir báru sigurorð af Kínverjum og heimtuðu 

mikil lönd af þeim. Í friðarsamkomulagi landanna tveggja, sem kennt er  við 

                                                 
2   Oye, Toward the Rising Sun. b. 92-93. 
3   Connaughton, Rising Sun and Tumbling Bear. b. 11. 
4   Schirokauer, Conrad, A Brief History of Japanese Civilization. b. 186-188. 
5   Henning, „White Mongols?“. b. 153-165. 
6   Oye, Toward the Rising Sun. b. 118. 
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Shimonoseki, átti Japan að fá þó nokkurn landauka af Kína, nánar tiltekið Lioatung skaga 

þar sem hafnarbærinn Port Arthur liggur. Við þessi málalok gátu nokkur stórveldi 

heimsins ekki sætt sig og þá helst Rússar, sem fengu bæði Frakka og Þjóðverja til liðs við 

sig í andstöðunni og kölluðust þau „þríeykið“. Rússar girntust sjálfir, að því er virðist, 

hafnaraðstöðuna á staðnum, enda áttu þeir engar hafnir á Kyrrahafsströnd sinni, sem voru 

íslausar allt árið. Þar að auki höfðu þeir töluverðan áhuga á efnhagslegum tækifærum 

sínum í Mansjúríu og Kóreu. Rússneskum herjum og skipum var því skipað í 

viðbragðsstöðu og tóku sér algert athafnafrelsi til þess að bregðast við Japönum. Japanir 

gerðu sér vel grein fyrir því, á þessum tímapunkti, að þeir gætu vart att kappi við Rússa, 

Frakka og Þjóðverja í einu og ákváðu því að endursemja við Kínverja. Fengu Japanir því 

miklar fjárhæðir frá Kínverjum í sárabætur fyrir það að þurfa að gefa eftir landvinninga 

sína, en það fé fengu Kínverjar að láni frá Rússum og Frökkum. 7  Fjármunina nýttu 

Japanir til þess að efla skipakost sinn, bæði með nýsmíðum í Bretlandi, sem og 

uppbyggingu á eigin skipasmíðaiðnaði. Lántakan gerði Kínverja hinsvegar háðari Rússum 

og auðveldaði það þeim síðarnefndu að ná frekari ítökum í Kína.  

Rússar höfðu þegar árið 1891 hafist handa við það að leggja járnbraut frá Evrópuhluta 

Rússlands til Síberíu og Kyrrahafsstrandarinnar. Ein helsta ástæðan fyrir lagningunni og 

sú sem tsar Rússa lagði til grundvallar, var hernaðarlegs eðlis, en með járnbraut mátti 

tryggja mun hraðari flutning birgða og herstyrks milli hluta veldisins. Önnur ástæða, sem 

féll að stefnu Sergeis Iulevich Witte, fjármálaráðherra Rússa, var efnahagslegs eðlis, en 

reynsla manna af lagningu járnbrauta í vesturheimi var sú að verslun jókst samhliða og 

færði líf í óbyggðir. Þriðja ástæðan var sú að með járnbrautinni mætti breiða út rússneska 

menningu. Þetta verkefni var gríðarlega dýrt og krafðist því mikils lánsfjár enda var 

efnahagur Rússlands ekki jafn fjölbreyttur og iðnvæddur og helstu evrópsku veldi þess 

tíma. Til þess að koma í veg fyrir tap á framkvæmdinni þurftu Rússar í raun að stækka 

áhrifasvæði járnbrautarinnar og fengu leyfi til þess að leggja braut inn á yfirráðasvæði 

Kínverja í Mansjúríu.8  Kínverjar gátu vart neitað Rússum um slíkt, enda voru þeir 

nýbúnir að lána Kínverjum mikið fé og Kína annars í litlu standi til að deila við nokkra 

þjóð eftir ósigur sinn gegn Japan. Jafnframt þessu veittu Kínverjar Rússum undanþágur 

frá tollum og ýmsum opinberum gjöldum. Þar að auki héldu rússneskar hersveitir inn í 

Mansjúríu til þess að tryggja öryggi járnbrautanna. Þetta urðu þó ekki einu ögranir Rússa 

                                                 
7   Nish, The Origins of the Russo-Japanese War. b. 21-29. 
8   Oye, Toward the Rising Sun. b. 68-76. Nish, The Origins of the Russo-Japanese War. bls. 15-16. 
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við Japani, því í Kóreu, þar sem Japanir höfðu eflt ítök sín mjög í kjölfar viðurkenningar 

Kínverja á sjálfstæði landsins, fóru Rússar að gera sig breiða. Í febrúar 1896 gekk á land 

sveit rússneskra landgönguliða í Chemulpo og hélt til Seoul þar sem hún stóð fyrir 

nokkurs konar valdaráni.  Gojong keisari Kóreu flutti í rússneska sendiráðið, þar eð 

sendiherrann hafði reynst hirðinni afar vel í gegnum tíðina. Þessi staða reyndist Japönum 

illa, því keisarinn hyglaði ekki bara að Rússum með verslunarívilnunum, heldur refsaði 

hann Japönum og embættismenn, sem þóttu hallir undir þá voru reknir. Þrátt fyrir 

samningaviðræður þar sem þjóðirnar komu sér saman um jafna stöðu Japans og 

Rússlands í Kóreu héldu Rússar áfram að fara sínu fram. Meðal annars héldu þeir 

keisaranum áfram í sendiráðinu, sendu hernaðarráðunauta til að þjálfa kóreskt herlið og 

tóku yfir helstu fjármálastarfsemi í landinu.9  Vart bætti úr skák þegar rússnesk flotadeild 

settist að í Port Arthur í desember ári seinna, tók bæinn á leigu og tengdi loks við 

lestarkerfið sem Rússar höfðu lagt í Mansjúríu.  

Meðal kínverskrar alþýðu kraumaði mikil óánægja með yfirgang erlendra velda, sem 

sífellt tóku sér stærri skerf af kínversku landi, sem og innrás nýrra trúarbragða og tækni. 

Af þeim sökum hófust uppreisnir svokallaðra „boxara“ árið 1898, sem réðust á trúboða, 

járnbrautarstöðvar og aðra fylgifiska útlendinganna. Viðbrögð kínverskra yfirvalda við 

uppreisnarmönnunum urðu lítil enda skorti þá allan mátt til að eiga við þá. Fór svo að 

uppreisnarmenn komust til Beijing og hófu umsátur um hverfi sendiskrifstofa erlendra 

ríkja. Kínverskir hermenn sem sendir höfðu verið til að stöðva uppreisnarmennina gengu í 

lið með þeim.10    

Til að bregðast við þessari árás voru hersveitir frá löndunum, sem áttu aðild að 

málinu, sendar til Kína og höfðu þær tekið héruðin í kring um Beijing þegar tók að hausta 

aldamótaárið 1900.11 

Að auki höfðu Rússar sent her inn í Mansjúríu til að vernda járbrautir sínar, sem höfðu 

orðið fyrir árásum.  

„Boxararnir“ voru yfirbugaðir í Beijing fyrir lok árs 1901 og kínversk yfirvöld sættst á 

að borga skaðabætur og refsa þeim sem stóðu fyrir óeirðunum. Töluverð hætta var þá 

talin vera orðin á því að eitthvert af ríkjunum átta, sem höfðu sent herlið til Kína, myndu 

reyna að gera það að leppríki sínu. Bæði töldu Bretar og Japanir það líklegt að Rússar, 

                                                 
9    Nish, The Origins of the Russo-Japanese War. b. 30-34. 
10  Connaughton, Rising Sun and Tumbling Bear. b. 19. 
11  Nish, The Origins of the Russo-Japanese War. b. 70. 



10 

með sitt mikla herlið í Mansjúríu og önnur ítök í landinu, myndu vilja gera eitthvað slíkt.  

Viðbrögð þeirra urðu þau að ganga í bandalag til að tryggja sjálfstæði Kína og einnig 

Kóreu, en samningur þess efnis var undirritaður 30 janúar 1902.  

Samningurinn batt endi á langt tímabil þar sem Bretar höfðu staðið utan bandalaga, en var 

Japönum til mikils sæmdarauka, þar sem nú voru þeir, svo gott sem, viðurkenndir sem 

jafnokar nýlenduveldanna. Samkvæmt honum áttu bandalagsríkin að aðstoða hvort þeirra 

sem yrði fyrir árás annars ríkis, með því að tryggja það að átökin breiddust ekki út. Ef tvö ríki 

réðust gegn öðrum bandalagsaðilanum átti hinn að koma til aðstoðar með herafla sínn. 

Nú voru Japanir komnir með tryggingu sem gat verndað þá frá íhlutun, svipaðri 

aðgerðum „þríeykisins“ eftir stríð Japana og Kínverja.  

Rússar brugðist við með undirritun sáttmála við Kína, þann áttunda apríl 1902, þar 

sem þeir viðurkenndu sjálfstæði landsins og skuldbundu sig til að draga herafla sinn til 

baka frá Mansjúríu í þremur jafnlöngum lotum á næstu 18 mánuðum. Ekki fylgdu þeir 

samningnum í hvívetna, því er komið var að annari lotu samningsins héldu rússneskar 

hersveitir sig sem fastast á kínversku landi.  

Það að Rússar virtust ekki fara að gerðum samningum olli japönskum yfirvöldum 

töluverðu hugarangri. Ekki var það aðeins í Kína þar sem Rússar fóru á svig við samninga, 

því þrátt fyrir samninga við Japani frá 1898, sem fólu í sér m.a. samráð landanna og að blanda 

sér ekki í kóresk innanríkismál, héldu Rússar áfram að efla ítök sín í Kóreu.12 

Árið 1903 reyndu Rússar og Japanir að komast að viðunandi niðurstöðu með 

langvarandi samningaviðræðum. Buðu Japanir Rússum m.a. að viðurkenna það að 

Mansjúría væri áhrifasvæði Rússa, ef þeir viðurkenndu að Kórea væri áhrifasvæði Japana. 

Lítill árangur varð af viðræðunum og japönsk stjórnvöld orðin úrkula vonar í upphafi árs 

1904 um ásættanlega niðurstöðu.13 Lokatilraun Japana var sú að senda Rússum 

úrslitakosti, ellegar myndu þeir að gera allar þær ráðstafanir, sem tiltækar væru, til að 

tryggja hagsmuni sína. 

Rússar tóku sér góðan tíma til að taka ákvörðun um viðbrögð við þessum 

úrslitakostum, þrátt fyrir að Japanir hafi í þeim mælt gegn hvers konar töfum. Rússnesk 

stjórnvöld voru almennt sammála um að Japanir færu seint í stríð við Rússa og jafnvel ef 

svo færi yrðu þeir auðveldlega yfirbugaðir. En eins og síðar átti eftir að koma í ljós voru 

                                                 
12 Connaughton, Rising Sun and Tumbling Bear. b. 20-23. 
13 Nish, Ian, The Origins of the Russo-Japanese War. b. 192-204. 
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upplýsingar þeirra um hernaðarmátt Japana af skornum skammti.14 Svör Rússa bárust 

ekki fyrr en þriðja febrúar og fólst engin eftirgjöf í þeim að mati Japana.15  Hirobumi Itō, 

sem hafði verið forsætisráðherra Japans til 1901, taldi ljóst að 

...markmið Rússa v[æ]r[i] frá upphafi að efla her sinn og flota og hafna tillögum Japana. 

Þannig gætu þeir fullnægt metnaði sínum  í Mansjúríu og Kóreu án utanaðkomandi 

truflunar. 16 

Við þetta gátu Japanir ekki unað og hófu undirbúning fyrir stríð.   

2 Stríðið 1904-1905 

Japan hóf hernað gegn Rússum í fyrstu viku febrúarmánaðar 1904. Heihachiro Togo, 

flotaforingi og yfirmaður alls japanska flotans, hafði þegar þann 5. febrúar fengið 

fyrirmæli um að ráðast gegn Rússum, degi áður en Japanir slitu stjórnmálasambandi við 

Rússa.17 Japanski flotinn lagði úr höfn í Sasebo daginn eftir og hélt til tveggja 

áfangastaða, Port Arthur og Chemulpo. Markmið flotans var tvíþætt, að koma herliði á 

land í Kóreu og gera flota Rússa óvirkan, svo síðar mætti flytja meira herlið og vistir til 

meginlandsins. 

Sex beitiskip, 16 tundurskeytabátar og nokkur flutningaskip, sem báru 3000 manna lið 

tóku Chemulpo 8. febrúar. Tvö öldruð rússnesk herskip voru fyrir í Chemulpo, en áhafnir 

þeirra gátu ekkert aðhafst í fyrstu, þar sem engar upplýsingar höfðu borist um hvernig ætti 

að bregðast við landgöngu japansks herliðs og þar að auki réðu þau engan veginn við öll 

japönsku skipin.18 Skipin voru tvö bæði yfirbuguð í 34 mínútna orrustu daginn eftir.19 

Á sama tíma réðust tíu tundurspillar á orrustuskip Rússa, sem lágu fyrir akkerum, fyrir 

utan höfnina í Port Arthur, en þau voru svo djúpskreið að þau gátu aðeins komist inn í 

sjálfa höfnina á háflóði að degi til. Viðbúnaður þeirra síðarnefndu var ekki mikill, margir 

sjóliðsforingjar voru að skemmta sér á öldurhúsum bæjarins og ýmsum fyrirskipunum, 

sem ætlað var að tryggja öryggi skipanna, hafði ekki verið framfylgt. Svo fór að aðeins 

                                                 
14 Nish, Ian, The Origins of the Russo-Japanese War. b. 256. 
15 Nish, Ian, The Origins of the Russo-Japanese War. b. 206-216. 
16 Nish, Ian, The Origins of the Russo-Japanese War. b. 207. 
17  Forczyk, Russian Battleship vs Japanese Battleship: Yellow Sea 1904-05. b. 41. 
18  Connaughton, Rising Sun and Tumbling Bear. b. 40-42. 
19  „How the Variag and Korietz were destroyed“. New York Times. 12. febrúar. 1904.  
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tvö orrustuskip af sjö og eitt beitiskip af sex urðu fyrir tundurskeytum.20 Japönsku 

tundurspillarnir tíu höfði fyrir tilviljun mætt tveimur rússneskum í myrkrinu á leiðinni og 

orðið viðskila. Það gerði það að verkum að árásin varð ekki jafnskipuleg og ella.   

Á meðan þessu fór fram beið Togo flotaforingi fregna um borð í orrustuskipinu 

Mikasa, rétt úr sjónmáli frá höfninni, ásamt stærstu skipum japönsku flotadeildarinnar. 

Eftir að gengið hafði verið úr skugga um ástand Rússa, sem virtist afar slæmt, sigldi 

Mikasa ásamt flotadeildinni í átt að Port Arthur. Ástand þeirra var þó ekki verra en svo að 

strandvirkjum þeirra tókst að skaða Mikasa og fjögur önnur af skipum Togo flotaforingja, 

með stórskotahríð. Hinsvegar reyndi aðeins eitt rússnesku skipanna að ráðast gegn 

japönunum og það varð frá að hverfa í allri skothríðinni. Að lokinni orrustunni hélt 

japanski flotinn heim á leið til viðgerðar og loks, degi síðar, lýstu keisarar landanna 

tveggja stríð hvor á hendur öðrum.21  

Árangur Japana af leifturárásum sínum varð slíkur að Rússar sátu eftir, sem lamaðir. 

Japan hafði nánast algerlega tekist að ná fram því markmiði að koma í veg fyrir það að 

rússneski flotinn gæti stöðvað flutning japansks landhers til Kóreu og Mansjúríu.22  

Aðstæður voru að minnsta kosti svo góðar að 12. fótgönguliðsdeild japanska hersins 

gat komist á land í Chemulpo án vandræða tveimur dögum eftir stríðsyfirlýsinguna, en 

ellegar hefði hún þurft að lenda á suðurodda Kóreu, og hertók deildin stuttu síðar 

höfuðborgina Seoul. Viðbrögð kóreskra yfirvalda voru að fallast á það að gangast undir 

vernd Japana, gegn nokkurri sjálfsstjórn í eigin málefnum.23 

Fyrstu viðbrögð Rússa við öllum óförunum var að senda Makarov flotaforingja til Port 

Arthur til þess að taka við stjórn flotans þar. Hann var fjölhæfur þúsundþjalasmiður, sem 

var m.a. annars frægur fyrir dug og árangur í hernaði Rússa gegn Tyrkjum árið 1877 og 

fyrir það að finna up ísbrjótinn. Koma hans hleypti nýju blóði í æðar sjóliða og 

sjóliðsforingja rússneska flotans og tók  hann upp virkari hernaðaraðgerðir. Hann lét gera 

við skipin sem skemmdust í árás Japana og sendi þau út til bardaga við þá. 

En Makarovs naut ekki lengi við, því í einni bardagaferðinni þann 13. apríl sigldi 

flaggskip hans, Petropavlovsk, á tundurdufl og sökk snögglega ásamt allri áhöfn að 

meðtöldum flotaforingjanum. Þessi örlög Makarovs virðast með öllu hafa gert út um 

baráttuanda rússneska flotans. Arftaki hans, Vitgeft flotaforingi, hélt skipunum í höfninni, þar 

                                                 
20  Jukes, The Russo-Japanese War 1904-1905. b. 24-26. 
21  Connaughton, Rising Sun and Tumbling Bear. b. 49-52 
22  Jukes, The Russo-Japanese War 1904-1905. b. 27. 
23  Connaughton, Rising Sun and Tumbling Bear. b. 64. 
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sem hann hafði látið afvopnað þau að hluta. Fallstykkin virtust nýtast betur í virkjum á landi.24  

Í millitíðinni höfðu Japanir bætt tveimur fótgönguliðsdeildum við herafla sinn í Kóreu 

og stefnt þeim til árinnar Yalu í Norður Kóreu, þar sem rússneskur herafli vígbjóst. Fyrstu 

japönsku sveitirnar nálguðust ána í þann mund er Makarov féll og fóru að undirbúa af 

mikilli kostgæfni að komast yfir hana. Rússneskar gagnárásir yfir ána höfðu lítil áhrif á 

japönsku sveitirnar, sem ráku þá af höndum sér jafnharðan. Yfirmenn rússnesku herjanna 

á svæðinu virtust ekki gera sér grein fyrir ógninni, sem stafaði af japönsku hersveitunum, 

þrátt fyrir aðvaranir Kuropatkins, æðsta yfirmanns þeirra utan keisarans sjálfs, og þann 

skaða sem floti þeirra hafði orðið fyrir. Hermenn Rússa við Yalu fljót hirtu lítið um að 

fylgjast með aðgerðum Japana og því síður að dylja víggrafir sínar og fallbyssur fyrir 

þeim. Fór svo að þeir voru yfirbugaðir án mikilla vandkvæða. Sigur Japana við Yalufljót 

opnaði fyrir lánamarkaði í Bretlandi og Bandaríkjunum, en Japani skorti tilfinnanlega 

fjármögnun á stríðsrekstrinum.Útgáfa skuldabréfa á opnum markaði var eini kosturinn, 

sem þeir höfðu, til að tryggja viðunandi fjármagnsflæði á meðan stríðinu stóð.25 

Samtímis orrustunni um Yalu áttu japanskir hermenn að ganga á land nálægt Port 

Arthur, en yfirmenn landhersins töldu sig ekki hafa nægt öryggi fyrir rússneskum 

herskipum, svo Togo flotaforingi var fenginn til að loka hafnarmynni Port Arthur, til að 

stöðva þar alla umferð. Hann notaði til þess nokkurn fjölda skipa, sem voru hlaðin grjóti 

og sprengiefni.26  

Togo tókst hinsvegar aldrei að loka Port Arthur fullkomlega, því Rússum tókst ýmist 

að sökkva flutningaskipunum eða leyfa þeim að stranda í hæfilegri fjarlægð. En svo 

mikilvægt var að lenda hermönnum við Port Arthur að Togo tók þá áhættu að tilkynna 

það að verkinu væri lokið og herinn gæti því öruggur siglt yfir Gulahaf.27  Í öllu falli 

sigldu áttatíu flutningaskip með herinn að Liatong skaga og gátu sett hann á land, án 

óhappa eða inngripa rússnesks flota eða landhers, þann fimmta maí. Á milli þeirra voru 

tugir japanskra varðbáta, gervitundurdufla og ýmislegt brak. Nokkuð hvassviðri varð 

hinsvegar til þess að Japanir urðu að breyta um lendingarstað til að koma hernum á land. 

Þrátt fyrir að rússneski flotinn héldi sig hægan að mestu á meðan á þessu stóð varð sá 

japanski fyrir töluverðum skakkaföllum um miðjan maímánuð, er hann missti tvö af 

orrustuskipum sínum. Þar sem Togo hafði ranglega tilkynnt um að höfninni í Port Arthur 

                                                 
24  Jukes, The Russo-Japanese War 1904-1905. b. 27-28. 
25  Jukes, The Russo-Japanese War 1904-1905. b. 32-33. 
26  Jukes, The Russo-Japanese War 1904-1905. b. 27. 
27  Jukes, The Russo-Japanese War 1904-1905. b. 27-28. 
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hafi verið kyrfilega lokað varð hann að tryggja það að rússneski flotinn héldi sig þar með 

öðrum leiðum. Orrustuskipin höfðu verið send til að hafa hemil á þeim er þau sigldu á 

tundurdufl rétt fyrir utan Port Arthur. Var það mikil blóðtaka fyrir Togo enda kostaði 

þetta hann þriðjung meginflota Japana.28 

Japanski herinn sem var kominn á Liatong skaga samanstóð af þremur 

fótgönguliðsdeildum, líkt og sá fyrri sem hafði komist yfir Yalu fljót og sótti nú fram í 

norður. En Oku hershöfðingi, sem fór fyrir liðinu, hafði falast eftir annari 

fótgönguliðsdeild og riddaraliðsstórfylki að auki. Þessi her var strax í nokkurri klípu, en 

hann gat hugsanlega lent í því að þurfa að berjast við Rússa úr tveimur áttum í einu, því 

bæði til norðurs og suðurs voru hersveitir þeirra. Lét Oku tvo þriðju hluta hers síns 

undirbúa varnir gegn árás úr norðri á meðan einn þriðji sótti fram suður á skagann, þar 

sem hann mætti fljótlega rússneskri hersveit sem hann hrakti til bæjarins Nanshan og 

lokaði þar með skaganum fyrir samgöngum á landi. En afar mjótt belti tengir Liatung 

skaga við meginlandið.29   

Aðstæður við Nanshan voru býsna góðar til varnar, en þarna var hæð, mikið bersvæði 

og þótti jarðvegurinn heppilegur til skotgrafagerðar, en á hinn bóginn voru Rússar helst til 

fáliðaðir í samanburði við Japani og skorti skotfæri. Enn syrti í álinn, er fjórða 

fótgönguliðsdeildin og riddaraliðsstórfylkið bættust í japanska herinn á svæðinu. Eftir 

mikla rigningu aðfaranótt 26. maí, sem hreinsaði moldina ofan af jarðsprengjum Rússa, 

réðust Japanir á varnarlínuna við Nanshan og höfðu sigur eftir mikið mannfall og eftir að 

hluti þeirra hafði vaðið sjó og leðju til að ráðast að baki Rússa.30 Bardaginn hafði reynst 

mun erfiðari en orrustan um fljótið Yalu. Rússar höfðu greinilega lært nokkuð af ósigri 

sínum þar. Í þetta skiptið voru þeir mun varari um sig og höfðu dulbúið fallbyssur sínar 

og herlið og lagt mikið magn af gaddavír yfir svæðið. Þar að auki höfðu þeir komið 

fallbyssubát fyrir, sem varinn var gegn japanska flotanum með geypimörgum 

tundurduflum, austan við víglínuna. Einnig var landslagið torfært svo fjölmennu herliði, 

sem það japanska var, að erfitt þótti að sækja fram.  

Mikið óðagot og stjórnleysi einkenndi rússnesku herforingjana eftir að Japanir brutust 

í gegn og hersveitir fengu misvísandi skipanir frá þeim. Til að mynda slepptu Rússar að 

beita tveimur nálægum hersveitum, sem hugsanlega hefðu getað hrakið Japani á brott 

                                                 
28  Jukes, The Russo-Japanese War 1904-1905. b. 34-35. 
29  Connaughton, Rising Sun and Tumbling Bear. b. 91-93. 
30  Jukes, The Russo-Japanese War 1904-1905. b. 35. 
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a.m.k. til skemmri tíma. Japönsku hersveitirnar höfðu margar gengið langt á þrek sitt og 

þol, til dæmis hafði stórskotalið þeirra skotið fleiri fallbyssukúlum í orrustunni en í öllu 

stríði Japana og Kínverja níu árum fyrr. 

Rússar hörfuðu nú til suðurs og yfirgáfu hafnarbæinn Dalny, sem er í vík fyrir norðan 

Port Arthur, og mynduðu varnarlínu á skaganum miðja vegu milli Port Arthur og 

Nanshan. Þrátt fyrir að höfnin í Dalny væri nokkuð skemmd og full af tundurduflum var 

hún Japönum mikil búbót, því eftir að hún var komin í samt lag gátu þeir flutt beint á 

staðinn liðsauka og birgðir fyrir herinn. 

Japanir brutust í gegnum varnir Rússa og sóttu fram allt sumarið 1904 að Port Arthur 

og um miðjan ágúst voru þeir komnir að virkjum Rússa.31 

Varnir Rússa við Port Arthur voru allmiklar, en þar var nokkur fjöldi misnýlegra 

virkja, steyptra veggja og víggrafa. Einnig höfðu margar af fallbyssum rússnesku 

flotadeildarinnar í höfninni verið færðar á land til að efla virkin en þær fallbyssur, sem 

eftir voru á skipunum, mátti þó ekki síður beita gegn nálægum japönskum hersveitum. 

Hinsvegar hafði Rússum láðst að slá hirsi, sem óx á milli þeirra og framvarðalínu Japana 

og byrgði þeim sýn. 

Fyrstu árásir Japana gegn þessari síðustu varnarlínu Rússa við Port Arthur reyndust 

þrátt fyrir það svo blóðugar að þeir skiptu algerlega um gír og hófu umsáturshernað.32 

Á meðan Japanir þrengdu hringinn í kringum Port Arthur fóru menn á æðstu stöðum 

að óttast um orrustuskipin í höfninni þar sem þau höfðu lengi legið og beðið eftir liðsauka 

að vestan. 

Tíunda ágúst lagði flotinn úr höfn að skipun Rússakeisara, en hann átti að sigla beina leið 

í öruggara skjól, í Vladivostok. Skipin voru öll meira og minna skemmd og höfðu misst 

stóran hluta vopnabúnaðar síns til virkjanna og vélarbilanir í tveimur orrustuskipanna hægðu 

mjög á skriðhraða þeirra. Sem áður fór Vitgeft flotaforingi fyrir skipunum og reyndi sitt besta 

til þess að tefja fyrir því að Japanirnir áttuðu sig á fyrirætlunum sínum, með því að sigla til 

suðvesturs í fyrstu. En allt kom fyrir ekki, Japönum tókst að átta sig á raunverulegu markmiði 

þeirra og sló í brýnu milli rússnesku flotadeildarinnar og Japana í orrustu sem kennd er við 

Gulahafið.  

Skipaflokkur Togo kom að rússnesku skipunum úr norðaustri, sigldi þvert á siglingaleið 

þeirra, sem var í suðaustur. Skothríðin hófst á 13 km færi en það var lengra færi en nokkur 

                                                 
31  Connaughton, Rising Sun and Tumbling Bear. b. 98-105. 
32  Jukes, The Russo-Japanese War 1904-1905. b. 48- 49. 
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bardagi hafði áður hafist á og markmið Togo með því að takmarka allar skemmdir sem skip 

hans gætu orðið fyrir, þó hann minnkaði um leið líkur Japana á að hitta rússnesk skip. Frést 

hafði að Rússar hygðust senda Eystrasaltsflota sinn til Kyrrahafs og mátti Togo því ekki við 

að missa mörg skip og var afar varkár. Miðunarútbúnaður Japana var annars töluvert 

fullkomnari en Rússa, þó hann dygði reyndar ekki á færum lengri en sex kílómtrar svo Togo 

taldi almennt heppilegra að berjast á lengra færi en styttra.  

Hinsvegar varð þetta langa færi til þess að Japanir gátu ekki haldið sér fyrir framan 

rússnesku skipin, sem breyttu oft um stefnu.33  

Eftir nánast sex klukkustunda skotbardaga og eltingarleik, þar sem Rússar virtust vera 

að komast undan, varð Vitgeft flotaforingi fyrir tveimur fallbyssukúlum og lést. Þrátt fyrir 

alla varkárnina hafði skothríðin  einnig reynst sumum japönsku skipanna skeinuhætt og 

urðu nokkur þeirra frá að hverfa.  

Bardaginn hafði hinsvegar einnig leikið rússnesku orrustuskipin afar grátt og tók 

Ukhtomski, sem tekið hafði við af Vitgeft, þá ákvörðun að snúa við til Port Arthur þó skip 

hans væru að komast undan. Hann náði hinsvegar ekki að safna öllum sínum skipum 

saman og tvístraðist því flotadeildin og hluti rússnesku skipanna varð innlyksa í 

hlutlausum höfnum á meðan öll orrustuskipin, utan skips Vitgefts, komust illa löskuð 

aftur til Port Arthur. Togo hafði ákveðið að láta tundurspilla og önnur smærri skip um að 

sjá um eftirförina, en orrustuskip hans voru nógu löskuð fyrir og ekki hættandi á að þau 

yrðu fyrir tundurskeytum í myrkrinu.34  

Þann 13. águst lögðu þrjú beitiskip, sem áttu að hitta á flotadeild Vitgefts austan 

Kóreu, úr höfn í Vladivostok, en fréttir höfðu ekki borist um ósigurinn. Þau urðu fyrir því 

óláni að mæta  fjórum japönskum beitiskipum, sem sökktu einu rússnesku skipanna, áður 

en hin tvö sluppu til baka.35 

 Á meðan allt þetta fór fram hélt sókn Japana á landi áfram, en hún samanstóð af  

þremur sérstökum herjum. En sá fjórði hélt Port Arthur í heljargreipum. Kuropatkin, 

yfirhershöfðingi rússnesku herjanna í Mansjúríu, taldi heppilegast að komast enn hjá 

orrustu við Japani og safna þess í stað frekari herafla og birgðum saman á svæðinu. Hann 

var, enn sem fyrr, mun varkárari en flestir aðrir rússneskir herforingjar á staðnum. 

Aðferðafræði hans mætti hinsvegar andstöðu Alexejevs vísikonungs Rússa í Mansjúríu, 

                                                 
33  Evans, Kaigun. b. 103. 
34  Forczyk, Russian Battleship vs Japanese Battleship. b. 47-57. 
35  Jukes, The Russo-Japanese War 1904-1905. b. 46-47. 
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sem hvatti mjög til þess að blásið væri til sóknar gegn Japönum. Ráðgjafar rússneska 

keisarans tóku undir með Alexejev og skipuðu Kuropatkin að hefja gagnsókn. 

Rússar áttu um tvo kosti að velja, að ráðast gegn hernum sem sótti fram frá 

Liatongskaga á meðan haldið væri aftur af herjunum tveim sem komu úr suðaustri eður 

halda aftur af þeim sem kom frá Liatongskaga á meðan ráðist var á hina. Fyrri kosturinn 

þótti álitlegastur, enda mætti, ef vel heppnaðist, bjarga þar með Port Arthur úr greipum 

Japana og var hann því tekinn.36 

Sókn Rússa suður á bóginn fór ekki vel af stað, því framvarðasveitir Rússa, sem voru 

staddar við þorpið Telissu, voru neyddar til að hörfa undan Japönum eftir harða bardaga 

þann 24. júlí.37 

Á meðan beið meginhluti hers Kuropatkins, nokkru norðar, við bæjinn Liaoyang og 

bjóst til varnar. Árásin kom 26. ágúst og neyddi Rússa strax til að bakka með herlið sitt í 

aðra varnarlínu. Orrustan varð hörð og litlu munaði að einni herdeild Japana yrði stökkt á 

flótta. Níu dögum eftir að hún hófst ákvað Kuropatkin að hörfa norður til Mukden. 

Rússneski herinn hafði átt í stökustu vandræðum með flest allt sem misfarist gat í þessum 

bardaga, bæði höfðu fjölmörg skilaboð og fyrirmæli aldrei borist viðtakendum og einnig 

höfðu hermenn sýnt gáleysi með því að grafa sér ekki víggrafir þrátt fyrir að hafa til þess 

marga daga.38 

Japanir fylgdu rússnesku herjunum eftir til Mukden og tóku sér stöðu nokkru sunnar. Port 

Arthur var þó enn ofarlega í huga Kuropatkins, en farið var að hausta og litlar líkur á 

árangursríkum herferðum um veturinn. Ákvað hann því nýja sókn gegn Japönum sem hófst 

fimmta október og er bardaginn kenndur er við bæjinn Sha ho. Kuropatkin hafði ætlað sér að 

koma Japönum á óvart með því að sækja fram úr fjalllendi, sem liggur austan megin við 

Mukden, en allt kom fyrir ekki og sóknin stöðvaðist. Rússar höfðu misst fjölda manns og enn 

hafði ekki tekist að koma skipunum til skila milli herforingjanna á svæðinu.39 

Vetrarhörkur í Mansjúríu komu í veg fyrir frekari herferðir í bili, en ekki stöðvaðist 

umsátrið um Port Arthur. Hershöfðingjanum Nogi, sem stóð fyrir umsátrinu, hafði um miðjan 

nóvember tekist að fá öflugar 11 þumlunga fallbyssur sem gátu molað niður virki Rússa við 

bæinn. Japanir hófust handa við það að taka hæð, norðvestan við bæinn, sem hafði gott útsýni 

yfir hann og höfnina. Eftir afar blóðugan bardaga, sem kostaði 14.000 Japani og 5.000 Rússa 

                                                 
36  Connaughton, Rising Sun and Tumbling Bear. b. 106-110. 
37  Jukes, The Russo-Japanese War 1904-1905. b. 42-43. 
38  Jukes, The Russo-Japanese War 1904-1905. b. 49-53. 
39  Jukes, The Russo-Japanese War 1904-1905. b. 53-57. 
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lífið, var hún tekin og stórskotahríð hófst á skipin sem eftir voru í höfninni.  

Matarbirgðir voru orðnar afar litlar í Port Arthur og endurnýjaðar árásir Japana gerðu lítið 

úr vonum Rússa um að halda út, svo þeir gáfust upp annan janúar 1905.40  Í bardögunum 

höfðu 31.306 Rússar særst eða fallið, en Japanir höfðu misst nánast tvisvar sinnum fleiri 

menn. Eftir stóðu 24.359 heilbrigðir Rússar og um 16.000 rúmfastir, sem voru teknir til fanga. 

Leifarnar af flotadeild Rússa sem lágu í höfninni voru teknar sem herfang. 

 Taka Port Arthur losaði um 120.000 manna japanskt herlið,41 sem nú var hægt að 

senda til norðurs til þess að eiga við herlið Rússa við Mukden. 

Kuropatkin gerði sér grein fyrir þessu og ákvað því að verða fyrri til að ráðast á Japani 

áður en liðsauki þeirra kæmi á staðinn. Bardaginn hófst 19. janúar, en enn sem fyrr fóru 

hernaðaraðgerðir Rússa út um þúfur.  

   Mánuði seinna var liðsaukinn kominn og hófst þá einhver fjölmennasta orrusta 

veraldarsögunnar til þessa. Áttust nánast 300.000 Rússar við rúmlega 200.000 Japani í 

orrustu sem kennd er við Mukden. Svo virðist sem herstjórnarlistin hafi algerlega brugðist 

Kuropatkin í þessum bardaga, því Rússar biðu algjöran ósigur í honum og misstu 40.000 

manns. Þeir flúðu beint í norður, en Japanir lögðu ekki í að elta þá langt, enda sjálfir að 

þrotum komnir og höfðu misst 15.892 menn. Keisari Rússa leysti Kuropatkin frá störfum 

fyrir þetta klúður. 42 

   Lokaþáttur styrjaldarinnar varð þó ekki minni um sig en orrustan um Mukden. Þann 

tuttugasta júní 1904 hafði Nikulás II ákveðið að senda rússneska Eystrasaltsflotann til 

Kyrrahafs til þess að freista þess, með aðstoð þeirra skipa sem enn voru í Port Arthur, að 

yfirbuga japanska flotann. Til þess að sjá um verkefnið og stjórna flotanum valdi 

keisarinn flotaforingjann Rozenstvensky. 

Skip Eystrasaltsflotans voru mörg hver komin til ára sinna og vart sjófær og 

sjómennirnir, sem áttu að sigla þeim höfðu margir hverjir aldrei út á sjó komið. 

Rozenstvensky tókst loks að koma þeim af stað 15. október, eftir miklar endurbætur. 

Leiðin var löng, meira en 29.000 km og í raun svo löng að erlendar flotaþjóðir trúðu því 

varla að alvara fylgdi málum, er fréttist af ákvörðun tsarsins. Flotinn þurfti mikið af 

kolum til þess að knýja hann alla leiðina, en ólíkt flotaveldum eins og Bretlandi og 

Frakklandi áttu Rússar engar nýlendur á leiðinni þar sem flotinn gæti bætt á sig eldsneyti. 

                                                 
40  Jukes, The Russo-Japanese War 1904-1905. b.  59-60. 
41  Connaughton, Richard, Rising Sun and Tumbling Bear. b. 256. 
42  Jukes, The Russo-Japanese War 1904-1905. b.  66-68. Connaughton, Richard, Rising Sun and 
Tumbling Bear. b. 290. 
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Til allrar hamingju fyrir Rússa bauðst frændi tsarsins, Þýskalandskeisari, til þess að lána 

skip til að flytja kol á leiðinni. 

Floti Rozenstvensky samanstóð af átta orrustuskipum, tíu beitiskipum, níu 

tundurspillum, þremur strandvarnarskipum, sjö flutningaskipum og tveimur 

spítalaskipum.  

Strax í upphafi ferðarinnar lenti skipum Rússa saman við enska togara á Doggerbanka 

í Norðursjó og munaði minnstu að stríð hlytist af. En Rússum hafði verið talin trú um það 

að Japanir lægju í launsátri á leiðinni. 

Eftir rúmlega sjö mánaða stanslausa siglingu hélt flotinn inn um sundið milli 

eyjarinnar Tsushima og japönsku heimaeyjanna, sem var 50 km breitt, en Rozenstvensky 

ætlaði að freista þess að komast með flotann óséðan til Vladivostok, enda hafði Port 

Arthur þegar fallið um veturinn. Sú tilraun rann út í sandinn þegar japanska léttbeitiskipið 

Shinano Maru varð vart við eitt spítalaskipa Rússa, sem hafði láðst að slökkva  á 

ljósabúnaði sínum.43 

Togo flotaforingi hafði komið öllum helstu skipum japanska flotans fyrir á milli 

Kóreu og Japan, en hann hafði allt eins búist við því að Rússar reyndu að komast um 

sundið milli  Hokkaido og Honshu, fyrir norðan. En eftir skilaboðin frá Shinano Maru 

safnaði hann saman öllum skipum sínum og stefndi beint á rússnesku flotadeildina, sem 

hann mætti rétt eftir klukkan eitt þann 27. maí 1905. Rússar höfðu yfirburði hvað varðaði 

skotkraft, enda voru þeir með fleiri orrustuskip, en fóru þó halloka.  

Rússnesku skipin, sem voru mörg hver gömul og slitin fyrir, höfðu laskast á langri 

leiðinni og áhafnir þeirra lítt hvíldar. Ekki bætti úr skák að litlar sem engar 

bardagaæfingar höfðu verið gerðar á leiðinni í ofanálag við litla sjómennskuhæfileika 

áhafna rússnesku skipanna. Japanir voru á hinn bóginn vel undirbúnir og skip þeirra í eins 

góðu ástandi og kostur var. 

Sjóliðar japanska flotans voru nær allir vel læsir og höfðu margir hverjir búið í 

hafnarbæjum og stundað einhverja sjósókn. Voru þeir því líklega mun móttækilegri fyrir 

allri þjálfun en Rússarnir. 

Þegar orrustunni lauk, morguninn eftir, höfðu Rússar misst öll orrustuskip sín, fimm 

sokkin og þrjú hertekin. Aðeins einu beitiskipi og tveimur tundurspillum hafði tekist að 

brjótast í gegn til Vladivostok. Afgangurinn var sokkinn, flúinn eða hafði verið tekinn af 

japanska flotanum. Rússar höfði beðið algeran ósigur og varla seinna vænna að semja um 
                                                 
43  Pleshakov, The Tsar's last Armada. b. 262. 
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frið.44 Japanir bættu þó við einum hernaðarsigri í viðbót áður en sest var að 

samningaborðinu, með hernámi Shakalineyju.45 

3  Friður er saminn 

Strax eftir orrustuna við Mukden hófu erlendar þjóðir að kalla eftir friðarumleitunum 

milli stríðsaðilanna og fimmta apríl sendu Frakkar tilboð um að gerast milligöngumenn 

um friðarsáttmála. Frakkar óttuðust mjög að Rússar gætu vart borgað til baka þau lán sem 

þeir höfðu tekið í frönskum bönkum til að fjármagna styrjöldina. En stuðningur þeirra við 

Rússa gerði Japönum erfitt um vik við það að taka þessu boði.46  

Hinsvegar höfðu  Bandaríkjamenn stutt Japani í orði og fjármálamarkaðir þeirra höfðu 

verið þeim opnir, tilboði þeirra gátu þeir tekið, þó undir lokin hafi Bandaríkjaforseti farið 

að hafa nokkrar áhyggjur af velgengni Japana. Miklir japanskir hernaðarsigrar gætu haft 

slæmar afleiðingar fyrir nýlenduveldi Bandaríkjanna í Asíu, jafnvel þó þeir ásældust ekki 

sjálfir bandarískar nýlendur. 

Fór svo að Theodore Roosevelt forseti bauð fram aðstoð sína sem sáttasemjari Japana 

og Rússa, en þannig gat hann vissulega haft áhrif á niðurstöður friðarsamninga og tryggt 

bandaríska hagsmuni.  

Tilboð Roosevelts barst stuttu fyrir sigur Japana við Tsushima og var tekið af báðum 

stríðsaðilum. Rússland átti við innanlandsófrið að etja og Japanir nálægt því fjárhagslega 

ófærir um að halda hernaðinum áfram mikið lengur. 

Samninganefndir landanna hittust sjötta ágúst 1905 um borð í skipinu Mayflower í 

Portsmouth í  Bandaríkjunum, en þær höfðu ólíkar hugmyndir um hvernig málalokum 

skyldi háttað. Komura barón, sem fór fyrir japönsku nefndinni, krafðist stríðsskaðabóta af 

Rússum ásamt fullum yfirráðum yfir Kóreuskaga og Shakalineyju, fiskveiðiréttindi við 

Kyrrahafsströnd Rússlands og að rússneskir herir yfirgæfu Mansjúríu með öllu. 

 Rússar vildu hinsvegar engan veginn greiða nokkrar bætur og ef til hernaðarstöðunnar 

var litið var þeim ekki endilega í óhag að halda stríðinu áfram, enda yrðu 

birgðaflutningaleiðir Japana sífellt lengri með frekari sókn þeirra inn í Síberíu á meðan 

meira herlið og birgðir bárust í sífellu frá Evrópuhluta Rússlands. Miklar innanlandsróstur 

                                                 
44  Jukes, The Russo-Japanese War 1904-1905. b.  68-78  Forczyk, Russian Battleship vs Japanese 
Battleship. b. 54-71. 
45  Connaughton, Rising Sun and Tumbling Bear. b. 341. 
46  Sharf, „A Much Recorded War“. b. 2-31. 
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í landinu þar sem m.a. áhöfn orrustuskips á Svartahafi hafði gert uppreisn og 

byltingarmenn höfðu sprengt sjálfan mág keisarans í loft upp, voru hinsvegar ekki til þess 

að hvetja keisara Rússa til áframhaldandi stríðsreksturs. Slíkt hefði getað aukið á þau 

vandræði sem þegar voru fyrir og í ofanálag var sjálft tilboð Roosevelts um milligöngu, 

sem Japanir höfðu þegar þekkst, þess eðlis að Rússar máttu vart hafna því sökum 

almenningsálitsins um heim allan.  

Þrátt fyrir það ætlaði Nikulás II ekki að gefast upp með öllu, en ráðgjafar hans töldu 

Japani hvort eð er ekki vera færa um að halda stríðinu áfram, sökum skorts á herliði og 

þeim gríðarlega vaxtakostnaði sem Japanir þurftu að standa undir. Hann gæti því slegið 

tvær flugur í einu höggi ef hann gæti fengið þá til þess að láta undan kröfum sínum gegn 

því að greiða þeim fé, en halda löndum sínum í Kína og látið líta út fyrir það að Japanir 

hafi farið í stríð sökum peningagræðgi. 

Keisaranum varð þó ekki að ósk sinni þar sem Japanir voru ekki í meiri 

fjárhagskröggum en svo að þeir létu af kröfu sinni um stríðsskaðabætur og létu sér nægja 

helminginn af Shakalineyu, en Rússar gáfu eftir syðri hluta Mansjúríu og alla Kóreu. 

Friðarsamkomulagið var handsalað fimmta september 1905, 29 dögum eftir að 

samningaviðræður höfðu hafist.47 

4 Afleiðingar átakanna 

Almennt var litið á friðarsamkomulagið sem ósigur Japana við samningaborðið, þar sem 

þeir, höfðu sigrað allar meiriháttar orrustur stríðsins og sökkt meirihluta rússneska flotans, 

en fengu ekki vilja sínum framgengt.  Af þessum sökum kom til mannskæðra óeirða og 

uppþota í Japan, sem stjórnvöld þurftu að kveða niður með herlögum, sem stóðu yfir hátt í 

mánuð.48    

Óánægja almennings var beinlínis sprottin upp úr því að hann taldi ríkisstjórnina hafa 

svikið sig og óvirt þann sigur sem her landsins hafði unnið, með blóðugum fórnum. 

Stjórnvöld brugðust við þessari óánægju með því að halda skrúðgöngur til heiðurs her og 

flota þjóðarinnar og höfðu árangur síns erfiðis. 

Japanskir frumkvöðlar í atvinnulífi hugsuðu sér gott til glóðarinnar á hinum herteknu 

svæðum í  Mansjúríu, sem voru auðug af náttúruauðlindum og innan nokkurra ára hafði 

                                                 
47  Connaughton, Rising Sun and Tumbling Bear. b. 341-343. 
48  Sharf, „A Much Recorded War“. b. 2-31. 
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þungi japanskrar verslunar á meginlandi Asíu færst þangað. Átti þetta eflaust eftir að auka 

á áhuga Japana á því að tryggja hagsmuni sína á svæðinu með ýmsu móti. Sigurinn og 

góðar viðtökur heima fyrir juku einnig á virðingu hers og flota japanska ríkisins og sem 

aftur hlaut að efla áhrif þeirra meðal stjórnmálamanna í landinu.49 Samskipti Japani við 

bandamenn sína Breta fóru hinsvegar versnandi eftir því sem á leið, eftir stríðið. En 

Bretar grunuðu Japani um græsku og styrktust í þeirri trú að þeir ætluðu sér stærra 

hlutverk í Asíu, en þeir gáfu uppi, sem gengi gegn breskum hagsmunum á svæðinu. 

Hagsmunir Bandaríkjanna voru hinsvegar mun samræmanlegri breskum hagsmunum og 

höfðu þeir því reynt að bæta samskipti sín við þá. Japanir tóku hinsvegar þátt í fyrri 

heimsstyrjöldinni, eins og samræmdist bandalagi þjóðanna og urðu þar töluvert að liði. En 

upp úr 1920 slitnaði upp úr bandalaginu.50  

Ósigurinn hafði hinsvegar, eðlilega, aðrar afleiðingar fyrir rússnesk stjórnvöld. Alla 

19. öldina hafði árangur Rússa á vígvellinum verið nokkurs konar mælistika á gæði 

ríkjandi stjórnkerfis, sem gæfi til kynna hvort breytinga væri þörf. Því gat Nikulás II verið 

tiltölulega íhaldssamur í stjórnarathöfnum sínum allt þar til þær biðu skipbrot í stríðinu.  

Uppreisnarástand hafði skapast í Rússlandi eftir að lífverðir keisarans höfðu skotið 

fjölda mótmælenda til bana við Vetrarhöllina í Sankti Pétursborg 22. janúar 1905 og 

slotaði því ekki þó friðarsamningar væru undirritaðir. Byltingarsinnaðir verkamenn 

stunduðu verkföll og bændur í sveitum réðust á landeigendur. Ofbeldisaldan var slík að 

stjórnvöld höfðu litla sem enga stjórn á landinu. Viðbrögð keisarans voru þau að koma á 

fót þjóðþingi og stjórnarskrá, sem tryggði m.a. borgaraleg réttindi og kvæði á um að 

þingið þyrfti að samþykkja öll gildandi lög í landinu.  

Þessar breytingar í átt til aukins frelsis alþýðunnar og lýðræðis áttu sinn þátt í því að 

kveða niður uppreisnarölduna, en frjálshyggjumönnum sem stóðu að byltingaraðgerðum 

var hætt að lítast að blikuna sökum óaldarinnar og tóku þeim því fegins hendi.  

Eftir að hafa hamið hluta byltingarmanna með þessum hætti var hægt að beita 

hersveitum til þess að kveða niður afganginn og völdum keisarans var borgið. Hinsvegar 

entust allar lýðræðisumbæturnar ekki lengi, því 16. Júlí 1907 tók keisarinn mikinn hluta 

af fyrri völdum sínum aftur,en það kerfi sem eftir stóð virtist þó nokkuð stöðugt. Annað 

átti eftir að koma á daginn tíu árum seinna, er Rússar fóru enn halloka hernaðarlega.51 

                                                 
49  Kowner, „The war as a turning point in modern Japanese history“. b. 29-46. 
50  Otte, „Britain the Great powers, and the war“. b. 91-108. 
51  Frankel, „The war and the fate of the tsarist autocracy“. b. 54-77 
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Þrátt fyrir stríðið virðist engin langvarandi fæð hafa orðið til milli Japans og 

Rússlands. Árið 1907 samþykkja löndin samning um verslun, siglingar og fiskveiðar og 

tvær sérstakar stjórnmálasamþykktir. Önnur þeirra var leynilegur sáttmáli um skiptingu 

Mansjúríu í áhrifasvæði. Samskipti landanna urðu enn nánari er Bandaríkjamenn reyndu 

að fá þau til að samþykkja það að alþjóðlegt fyrirtæki tæki yfir rekstur járnbrautanna í 

Mansjúríu árið 1909. Samþykktu þau enn frekari sáttmála, sem kváðu á um að löndin 

tækju sér allan rétt til að koma í veg fyrir breytingar frá þeirri venju sem á var komin um 

umráð þeirra á járnbrautinni. Í aðdraganda fyrri heimsstyrjaldarinnar urðu samskiptin 

jafnvel enn nánari og miðuðust við að tryggja hagsmuni hvors annars gagnvart íhlutun 

annarra stórvelda. 

Í styrjöldinni sjálfri náðu þessi samskipti algeru hámarki með undirritun samnings um 

takmarkað hernaðarbandalag þjóðanna tveggja árið 1916. En Japanir, sem höfðu hertekið 

nokkrar þýskar nýlendur í Asíu, óttuðust afleiðingar hugsanlegs sérfriðar Rússa og 

Þjóðverja. Á hinn bóginn þörfnuðust Rússar japanskra hergagna og friðar í austri til að 

geta barist við Þjóðverja í vestri.  

Þessi nánu samskipti entust þó ekki mikið lengur sökum þeirrar erfiðu stöðu sem 

rússnesk stjórnvöld voru komin í og endaði með byltingu ári seinna. Þátttaka Japana í 

hernaðaraðgerðum gegn kommúnistum í Rússlandi og það að Japanir voru seinir til að 

viðurkenna stjórn Bolsévika leiddi til þess að sovésk stjórnvöld höfðu ekki sama áhuga á 

samstarfi og keisarastjórnin áður. Enn versnuðu svo samskiptin á fjórða áratug 20. aldar, 

er Japanir hernámu Mansjúríu og lentu í átökum við landamæri Mongólíu.52 Síðbúna 

hefnd náðu Rússar fram á Japönum árið 1945, á lokadögum síðari heimsstyrjaldar, er 

þeim tókst að hertaka Port Arthur á ný.53 

Þrátt fyrir að styðja Japani  í upphafi stríðsins voru bandarískir ráðamenn uggandi yfir 

sigri þeirra, en Bandaríkin höfðu mikilla verslunarhagsmuna að gæta í Kína, sem og 

nýlenduna á Filippseyjum. Fyrir stríðið hafði Japan verið nokkurs konar hraðahindrun á 

útþenslu Rússa við Kyrrahafið, en aðgerðir þeirra höfðu gengið í berhögg við verslun 

Bandaríkjanna í Kína.  En glæstur sigur Japana á Rússum gerði Bandaríkjamönnum ljóst 

að nú þyrftu þeir að finna leiðir til þess hemja Japan með einhverjum hætti.54  

Viðbrögð Bandaríkjanna stóðu ekki á sér og áður en stríðinu lauk var búið að undirrita 

                                                 
52  Berton, „The war and Russo-Japanese relations“. b. 78-87. 
53  Connaughton, Rising Sun and Tumbling Bear. b. 356. 
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samkomulag við Japani strax í júlí 1905 um að báðir aðilar viðurkenndu áhrifasvæði 

hvors annars í Asíu55 og tilboð Roosevelts um að gerast sáttasemjari við friðarsamninga, 

var beinlínis ætlað til að tryggja Bandaríkjunum sem hagfelldasta niðurstöðu. Ekki treystu 

Bandaríkjamenn þó aðeins á diplómatík því þeir fóru einnig að undirbúa sig undir 

hugsanleg hernaðarátök við Japani, enda var enginn annar floti við Kyrrahaf sem gat att 

kappi við þann japanska, a.m.k. um stundarsakir.  

Forseta Bandaríkjanna var sérlega umhugað um að tryggja mátt Bandaríkjanna á 

Kyrrahafi og lét m.a. rannsaka sérstaklega ástæður þess að Japanir sigruðu við Tsushima 

meðfram því að efla bandaríska flotann. En við lok valdatíðar hans hafði bandaríski 

flotinn stokkið um mörg sæti upp í það annað á listum yfir öflugustu herflota veraldar, rétt 

á eftir hinum breska, sem vermdi það fyrsta. Þar að auki var farið að ráðum bandarískra 

flotafræðinga um að koma á fót öflugri flotastöð við Kyrrahaf, sem væri framvarðastöð 

gegn hugsanlegum japönskum árásum og tryggði enn frekar ítök Bandaríkjanna á 

svæðinu. Fyrir valinu varð Pearl Harbour á Hawaiieyjum, en niðurstaðan hafði orðið sú 

að ómögulegt væri að búa til viðunandi aðstöðu á Filippseyjum. 

Í fyrstu treystu Bandaríkjamenn sér til að reikna með því að getað haldið út á 

Filippseyjum á meðan liðsauki bærist frá Atlantshafsflota Bandaríkjanna, en urðu æ 

svartsýnni og töldu eftir 1907 að Japanir gætu hvort tveggja hertekið Hawaiieyjar og 

haldið uppi hafnbanni á Panamaskurðinum, sem var þá í smíðum einmitt til að gera 

Bandaríkjunum kleift að senda liðsauka frá Atlantshafi á skemmri tíma.56 

Í Evrópu varð afleiðinga stríðsins einnig vart. Bretar höfðu árið 1902 samið við Japani 

um að verja hvora aðra ef ráðist væri gegn þeim af fleiri en tveimur stórveldum, en 

Bretar, sem óttuðust hugsanlegt stríð við Rússa og Frakka, vildu minnka þann flota sem 

þeir héldu úti við Kína svo efla mætti þann sem var í Evrópu.  

Þar sem bandalagið við Japani skuldbatt þá ekki til að taka þátt í hernaðinum gegn 

Rússum reyndu Bretar sitt besta til að tryggja það að átökin yrðu takmörkuð við 

stríðsaðilana tvo. Leiddu þær aðgerðir til batnandi samskipta við Frakka, sem vildu ekki 

síður komast hjá því að aðstoða bandamenn sína Rússa í hernaðinum. En Frakkar óttuðust 

mjög afleiðingar þess ef stríð skylli á milli þeirra og Breta. Einnig urðu Rússar sjálfir mun 

viðmótsþýðari í samskiptum við Breta, eftir alla þá ósigra sem þeir biðu í stríðinu. Eyðing 

                                                 
55  Kowner, „Between a colonial clash and World War Zero“. b. 1-25. 
56  Halevi, „America‘s first cold war“. b. 137-152. 
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rússneska flotans varð jafnframt til þess að draga úr nauðsyn þess að efla þann breska.57  

Snarminnkuð ógn af rússneskri hernaðaríhlutun í Evrópu veitti Þjóðverjum hinsvegar 

mun meira olnbogarými til að hafa sitt fram. En Þýskalandskeisari hafði löngum hvatt 

frænda sinn Rússakeisara til þess að auka umsvif sín í austri, enda væri slíkt 

samræmanlegra þýskum hagsmunum. Til að mynda hafði hann fengið skip Hamborgar-

Ameríku skipafélagsins til þess að flytja kol fyrir Eystrasaltsflotann á leið hans í austur.58 

Öflugra Japan var þó ekki alfarið Þjóðverjum til góða, því nýlendur þeirra í Kína urðu 

því mun berskjaldaðri fyrir japanskri hernaðaríhlutun. Stríðið 1904-1905 hafði gert lýðum 

ljóst að þrátt fyrir miklar víggirðingar og setulið hefðu Japanir getað tekið Port Arthur og 

nýlendu Þjóðverja í Kína, Tsingtao, varð aðeins borgið ef Þjóðverjar gætu sent þangað 

liðsauka sjóleiðina, sem var ekki síður óárennilegt í ljósi orrustunnar á Tsushimasundi. 

Þetta gerði Þjóðverja viðkvæmari fyrir þrýstingi Japana, en ella. 

Bætt hernaðar- og pólitísk staða Þýskalands, sökum aflmissis Rússlands, entist þó ekki 

að eilífu og er líklegt að aukinn vígbúnaður Rússa hafi fengið Þýskalandskeisara til þess 

að sjá sig knúinn til hernaðaraðgerða, sem leiddu til fyrri heimsstyrjaldarinnar. Ellegar 

hefði hann misst þá stöðu sem honum hafði áskotnast með stríði Rússa og Japana.59 

Stríðið hafði einnig áhrif á kynþáttafordóma á Vesturlöndum, en í upphafi 20. aldar 

voru ýmsir ráðamenn sem og leikmenn á þeirri skoðun að þeim stafaði hætta af asísku 

fólki. Gula hættan, eins og fyrirbærið var nefnt hafði margar birtingarmyndir. Á 

vesturströnd Bandaríkjanna var töluverð óánægja með fjölda innflytjenda frá Japan, en 

það þótti ógna menningu og lífskjörum þeirra, sem fyrir voru, þó þeir væru mun færri en 

aðrir innflytjendur.  

Sigur Japana á Rússum varð hinsvegar illskiljanlegur í augum þeirra sem töldu asískt 

fólk skorta allan mátt til slíkra verka. Upp úr því spruttu skýringar á borð við þær að 

Japanir hefðu blandast Ainúum, sem væru hvítir og væru því Japanir allavega hálfhvítir 

og það að stjórnkerfi Japana væri mun vestrænna í eðli sínu en hið rússneska einveldi. 

Það hafði þó ekki, á næstu áratugum, í för með sér breytingar í þágu japanskra 

innflytjenda í Bandaríkjunum, því andstaðan reyndist Japansvinum yfirsterkari.60   

Önnur birtingarmynd Gulu hættunnar var ótti við endurtekningu sigra Húna og 

                                                 
57  Otte, „Britain the Great powers, and the war“. b. 91-108. Beillevaire, „The impact of the war on 
French politics“. b. 124-136. 
58  Connaughton, Rising Sun and Tumbling Bear. b. 296. 
59  Seligmann, „Germany and the road to the Great War“ b. 109-123. 
60  Henning, „White Mongols...“. b. 153-166. 
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Mongóla yfir vestrænum þjóðum, sem hlaut aukinn hljómgrunn eftir sigur Japana. Einn af 

helstu stuðningsmönnum þeirrar hugmyndar var Vilhjálmur II Þýskalandskeisari. Hann 

lét m.a. gera áróðursmyndir til þess að sýna fram á þessa ógn, sem og að senda 

Rússakeisara persónuleg skilaboð um þetta efni.61 

Meðal asískra þjóða var stríðið ekki síður áhrifaríkt. Nýliðin öld hafði verið skeið 

algerrar niðurlægingar fyrir margar nýlenduþjóðir og höfðu þær því litla trú á því að geta 

brotist af sjálfsdáðum undan oki vestrænna nýlenduvelda. Hernaðarsigrar Japana á hinum 

evrópsku Rússum sönnuðu hinsvegar að Asíubúum væru allavega ýmsar leiðir færar, ef 

ekki allar, ef þeir aðlöguðu sig að aðferðum vesturlanda. 

Kínverjar ákváðu  til að mynda árið 1905 að afnema próf í klassískum fræðum, er áður 

hafði verið notað sem inntökupróf í embættismannakerfið og hófu undirbúnings þess að 

koma á fót stjórnarskrárbundnu stjórnkerfi að vestrænni fyrirmynd. Þjóðernisstefna hafði 

eflst mjög á árunum fyrir stríðið og varð kínversk alþýða móttækileg fyrir ýmsum 

hugmyndum um bandalag asíumanna gegn vesturveldunum. Slíkar hugmyndir urðu svo 

ríkjandi að kínverskir menntamenn, stúdentar og brottfluttir hvöttu stjórnvöld til þess að 

taka þátt í hernaðinum með Japönum. Þeir sem aðhylltust raunsæisstefnur voru þeim 

hinsvegar ósammála og töldu réttilega að Japanir myndu aðallega skara eld að eigin köku 

og kínverskir hagsmunir yrðu að víkja hvernig sem færi. 

Að stríðinu loknu virtist staðan í fyrstu vera Kínverjum hagstæðari en hún hafði verið 

fyrir stríð, en Japanir gengu fljótt á lagið og stækkuðu yfirráðasvæði sín eða fóru á svig 

við fyrri samninga.62 

Staða Kóreumanna var annars eðlis, því land þeirra var allt hersetið af Japönum og 

varð að lokum innlimað í Japan 1910. Meðal Kóreumanna var töluverð óánægja með 

ástandið, svo mikil að fjöldi skæruliða barðist við Japani á meðan á stríðinu stóð og héldu 

því áfram löngu eftir friðarsamningana. Þeir höfðu hinsvegar ekki erindi sem erfiði og 

sluppu ekki undan yfirráðum Japana fyrr en undir lok seinni heimsstyrjaldar.63  

Annars staðar í Asíu og jafnvel víðar voru menn mun jákvæðari í garð Japana, enda 

sluppu þeir með öllu frá inngripum þeirra á meðan þeir gátu nú loks eygt frelsi sitt frá 

evrópskum nýlenduherrum, enda var nú loks ljóst að þeir væru ekki ósigrandi.64 

Islamistar sáu jafnvel fram á að trúarbrögð sín myndu rísa úr öskustónni og taka heiminn 

                                                 
61  Seligmann, „Germany and the road to the Great War“ b. 109-123. 
62  Schiffrin, „The impact of the war on China“. b. 169-181. 
63  Podoler, „On confluence of history and memory...“. b. 183-198. 
64  Sareen, „India and the war“.b. 239-250. 
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með trompi, myndu Japanir snúast til múhameðstrúar.65  

Á 19. öld hafði orðið til sú hugmynd meðal hernaðarsérfræðinga að með rannsókn á 

stríðum mætti finna út hvernig best mætti haga hernaði. Þetta leiddi til þess að vestrænar 

þjóðir fóru að senda hernaðarráðunauta til að fylgjast með stríðum um víða veröld. Stríð 

Japans og Rússlands leiddi því til þess að fjöldinn allur af þeim kom til að kynna sér það 

og hvaða áhrif tækniþróun síðustu áratuga hefði á hernað. Ólíkt Búastríðunum, en því 

seinna var nýlokið, var talið að þetta stríð væri mjög marktækt fyrir hernaðarlegar 

athuganir, þar sem stríðsaðilarnir voru taldir svipaðir hvað varðaði tækjabúnað og 

hertækni, þó vissulega væru Japanir óskrifað blað að mestu leyti.  

Af fyrri heimsstyrjöldinni að dæma er ljóst að ekki höfðu allir áttað sig á því hvað áhrif þau 

hernaðartól sem loks urðu prófuð í stríði Rússa og Japana myndu hafa á hernað almennt.   

Ríkjandi stefna var sú að árásaraðilinn hefði yfirburði og djarfar sóknir myndu 

yfirbuga varnir. Hernaður Rússa og Japana virist frá ýmsum sjónarhornum sýna fram á að 

þessi stefna væri enn í gildi, enda höfðu Japanir brotið Rússa á bak aftur með slíkum 

hernaði, þrátt fyrir mikið mannfall. 

Mönnum var þó allavega orðið ljóst að miklar tækniframfarir í vopnabúnaði höfðu á 

þessum tímapunkti gert sóknaraðgerðir, beint gegn óvinasveitum, kostnaðarsamar í 

mannslífum talið. Breski hershöfðinginn Sir John French taldi t.d. ljóst að hernaður væri 

orðinn svo mikið byggður á skotkrafti að í framtíðinni yrðu árásir aðeins gerðar í myrkri.  

Hinsvegar voru þó margir í stétt herforingja ósammála þessum niðurstöðum og töldu 

að menn hefðu einfaldlega ekki hagað árásum sínum á sem bestan hátt og nýtt sér afl nýju 

vopnanna til sóknar.  

Aðrir töldu hinsvegar nauðsynlegt að tryggja öflugan baráttuanda hersveita í ljósi 

mikils mannfalls sem óumflýjanlega yrði við árásaraðgerðir. En umsátur og árás 

japanskra hersveita á Port Arthur hafði  sérstaklega opnað augu þeirra, þar höfðu Japanir 

nánast misst tvo menn fyrir hvern einn Rússa sem féll eða 50 þúsund gegn 28 þúsund.66  

Hærra settir herforingjar, sem heima sátu og yfirherstjórnir vestrænna þjóða tóku undir 

með þeim sem töldu stríðið sýna fram á yfirburði árásarinnar yfir vörnum. Þeir athuguðu 

ekki það að Rússar höfðu ekki hagað vörnum sínum alltaf sem best og gleymdu að 

fjarlægja gróður sem byrgði þeim sín og hefði ellegar getað kostað mörg japönsk 

mannslíf. Að auki skoðu þeir ekki það að mikið landrými fyrir hvern hermann, sem var í 

                                                 
65  Laffan, „Tokyo as a shared Mecca of modernity...“. b. 219-238. 
66  Sheffy, „A model not to follow...“.  b. 254-267. 
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Mansjúríu, kom í veg fyrir að mynda mætti langar varnarlínur og veitti mörg tækifæri til 

að sækja að fylkingarbaki andstæðingsins í stað þess að ráðast fram beint í flasið á 

varnarlínum. Við slíkar aðstæður gátu Japanir sigrað með djörfum árásum, þó þeir yrðu 

þrátt fyrir allt vissulega fyrir miklu mannfalli.67 

Sjóhernaðarhluti stríðsins fékk ekki minni athygli en landhernaðurinn. Fyrir stríðið 

höfðu verið uppi hugmyndir, ættaðar frá Frakklandi, um það að orrustuskip, beitiskip og 

öll stærri herskip væru orðin úrelt þar sem þau stæðust ekki smáum skipum og bátum, 

búnum tundurskeytum, tundurduflum og smærri en hraðvirkari byssum snúning. Það 

hafði leitt til þess að flotar smærri ríkja höfðu hafið að smíða fjölda tundurskeytabáta og 

tundurspilla í stað stærri skipa. Fyrstu sjóorrustur stríðsins virtust hinsvegar sanna 

andstæðar kenningar um það að orrustuskip væru enn fullfær um það að berjast og sökum 

mun betri miðunarútbúnaðar væru þau farin að geta barist á mun lengra færi en áður 

þekktist og því utan skotfæris tundurskeytabáta og smærri fallbyssna. 

   Úrslit orrustunnar á Gulahafi styrktu þær kenningar svo mjög að Bretar tóku af 

skarið og hófu smíði orrustuskipsins Dreadnought, sem var aðeins búið mörgum stórum 

fallbyssum, en fyrri orrustuskip höfðu einnig verið með fjölda smærri fallbyssna. Orrustan 

við Tsushima virtist styrkja þessar kenningar enn frekar og ljóst var að er nýja 

orrustuskipinu var hleypt af stokkunum að öll eldri orrustuskip væru nú orðin úrelt.  

Þó að tundurskeyti hafi ekki haft tilætluð áhrif í stríðinu höfðu tundurdufl orðið töluverðir 

áhrifavaldar. Þrjú orrustuskip höfðu sokkið af völdum þeirra og fjöldi annarra skipa. Tilvist 

þeirra og reyndar einnig tundurskeyta hafði neytt menn til að fara varlegar í sakirnar og á 

þann hátt breytt gangi hernaðaraðgerða. Lítill árangur af beitingu tundurskeyta gerði þó ekki 

tundurskeytabátana og tundurspillana verklausa, því þeir reyndust afar vel til eftirlits, 

varðgæslu og til að halda áhöfnum stærri skipa sífellt við efnið.68 

5 Niðurstöður 

Upphaf átakanna má rekja býsna langt aftur, eða til opnunar Japan á 19. öld og þeirra 

umbreytinga sem fóru þá af stað í japönsku þjóðlífi. Aðlögun stjórnar landsins að 

vestrænni hugmyndafræði og útþenslustefnu leiddi til árekstra við evrópskt stórveldi, 

Rússland, sem hafði um langt skeið verið að þenjast út til austurs. 

                                                 
67  Jukes, The Russo-Japanese War 1904-1905. b.  90-91. 
68  Kowner, „The impact of the war on naval warfare“. b. 269-289. Evans, Kaigun. b. 128-129. 
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Ljóst er að hernaður þjóðanna hófst vegna þess að ekki tókst að samræma hagsmuni 

þeirra í samningaviðræðum. Báðir aðilar virðast hafa verið of fastir fyrir til þess að láta undan 

kröfum hins, Rússar töldu hvort eð er engar líkur á því að Japanir létu sverfa til stáls en 

Japanir töldu sig nauðsynlega þurfa á landvinningum að halda til að tryggja stöðu sína. 

Ákvörðunin um að hefja stríð var þó alfarið Japana. 

Allar meiriháttar hernaðaraðgerðir áttu sér stað á tímabilinu frá febrúar 1904 til maí 1905, 

og fóru fram á landi og legi í Kína, Kóreu og höfunum í kring. Japanir höfðu betur í öllum 

helstu hernaðaraðgerðum í stríðinu, þó þeir yrðu fyrir meira mannfalli í sumum þeirra. 

Við lok hernaðaraðgerða höfðu Japanir náð að hertaka Kóreu og syðri hluta Mansjúríu 

að Mukden, þar á meðal Port Arthur. Japanir höfðu allt frá fyrsta degi átakanna haft góða 

stjórn á sjó, en floti Rússa gerði fáar tilraunir til að brjóta það vald á bak aftur. Að 

átökunum loknum var rússneski flotinn nánast þurrkaður út, en sá japanski með þeim 

öflugustu í heimi með ríkulegt herfang af rússneskum skipum. 

Þrátt fyrir mikinn árangur í hernaðinum nutu Japanir þess ekki að fullu í 

friðarsamningum þeim sem undirritaðir voru að stríðinu loknu.  

Ein af stærri afleiðingum stríðsins voru gjörbreytt valdahlutföll í Evrópu, en þar sem 

Rússar töldust nú lítil ógn varð bandalag þeirra og Frakka ekki lengur til að hemja Þjóðverja.   

Uppgangur Japana í Asíu varð hinsvegar til þess að auka á tortryggni og efla 

hernaðarlegan viðbúnað Bandaríkjamanna þar. 

 Sigur Japana á evrópsku stórveldi varð hinsvegar til að efla hugmyndafræði 

þjóðfrelsis meðal þjóða sem lutu erlendum yfirráðum í Asíu og annars staðar, þó stríðið 

hefði í för með sér innlimun Kóreu og breytti litlu fyrir Kína. 

Lærdómur hernaðarsérfræðinga af átökunum var misvísandi og kom ekki í veg fyrir 

að herforingjar beittu úreltum aðferðum í fyrri heimsstyrjöldunni. Hinsvegar sýndi 

atburðarás og afleiðingar sjóhernaðarins svart á hvítu að öflug orrustuskip hefðu ekki 

glatað mikilvægi sínu þó ný tækni væri tekin í notkun. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Pétur Guðmundur Ingimarsson 
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